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Раздел 1 

 

Техническа спецификация 

 

 

 

Паркоустройство и благоустройство. 

Подходът на спортната площадка е от изток-югоизток с настилка от бетонови плочи 

30/30 см.  

Планът за озеленяване включва растително изграждане с дълготрайна растителност – 

група от широколистни дървета и жив плет от широколистни вечнозелени храсти. 

Новопроектираните видове растения са с целогодишен ефект и не променят старото 

озеленяване.  

Изпълнението на проекта налага отсичане /унищожаване/ на 6 броя широколистни 

дървета – дълготрайна растителност, чието унищожаване ще бъде компенсирано със 

засаждането на нова растителност – 7 броя широколистни дървета.  

 

Конструктивна част 

За ограждане на спортната площадка е нужно изграждане на ограда от масивен 

фундамент. За да се отдели игралното поле от останалата част на спортната площадка е 

необходимо да се изпълни ограда с масивна основа. По цялата дължина на оградата да се 

изгради бетонов ивичен фундамент с височина 0,6м и широчина 0,3м. 

Оградата ще се изпълни от метални панас размери 250/400 см. Вертикалните стойки ще 

бъдат от метални профили 80/80/4 мм,  разположени осово на 2,5м. Паната ще се изпълнят от 

поцинкована оградна мрежа с отвори 40 мм и дебелина на телта 2 мм и ще се монтират към 

стойките посредством ел.заварки. 

Предвижда се изграждане на стоманобетонова настилка с дебелина 8 см, върху цялата 

площ на спортната площадка, армирана с 5ф 6,5 мл в двете посоки. 

 

Част „Геодезия” 

Теренът за изграждане на площадката се намира между ул.”Славянска” и улица 

„Спартак” – от източната страна на градския стадион. Релефът е със средна височина от 87м. 

Повърхността на спортната площадка, проектирана като едноскатна равнина с наклон 1% в 

посока североизтик-югозапад към тревните площи. 

Необходимо е изграждането на подпорни стени. 

Връзката на спортната площадка с прилежащите й алеи е директна, без стъпала или 

рампи с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 

В югоизточното част на обекта е проектирана пешеходна зона с наклон 2,1÷3,9% в 

посока към тревните площи.  

Отводняването в останалите участъци около спортната площадка е повърхостно. 

Предвидена е площ за озеленяване. 
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Пожарна безопасност 

Категорията на пожарна опасност на обекта е „Д” съгласно дефинициите на таблица № 2 

към чл.8, ал.1, табл.1 от Наредба № 1з-1971 за строително- технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

 Спортната площадка се явява външно съоръжение, разположено на открито.  

Клас и подклас на функционалната пожарна опасност – Ф.5.3 – спортни съоръжения без 

трибуни за зрители. 

 

 

Доставка и монтаж на съдове за отпадъци: 

Материал: Висококачествен армиран мозаечен фибробетон 

Повърхностна обработка: Мита мозайка 

Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък 

Вътрешен елемент: Кофа поцинкована 50 л. и капак  

Размери: 65 см, Ф 45 см 

Тегло: 119 кг. 

 

Доставка и монтаж на пейка градинска: 

Материал: Армиран фибробетон 

Повърхностна обработка: Мита мозайка 

Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък 

Вътрешен елемент: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа  

Размери: 190/93/77см 

Тегло: 135 кг. 

 

Доставка на оборудване за волейбол: 

1. Комплект от две стойки за волейбол с регулируема височина и външен обтегач с 

ръкохватка
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Материал: специален усилен алуминиев профил  

Размери: 120х100 мм 

2. Мрежа за волейбол:  UV устойчива  

Размери: 9.5х1 м. 

Око квадрат с размери: 10х10 см. 

Филе: 6 см. и 4 см. 

Въже: Стоманено - 5 мм. 

 3. Антени волейбол чифт (сигнални) 

Тегло за чифт: 600 г. 

Материал: фибростъкло 

 

 

Доставка и монтаж на врати за мини-футбол: 

Материал: усилен алуминиев профил 120 х 100 мм. с дебелина 3 мм. 

Размери: 3.00 х 2.00 м. 

Дълбочина: 1.00 м. 

 

Доставка и монтаж на съоръжения за зоната за спорт на открито - фитнес уреди-

тренажор за рамене и гърди за двама човека, ски - тренажор за един човек, 

вертикален кардио-тренажор за един човек: 

1. Тренажор за рамене и гърди за двама човека:                                     

Пласмасови части: LLD PE (полиетилен за използване при външни условия ) 

Метални части: Галванизирана стоманена, обработка против ръжда, полировка, прахово 

покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура. 

Минимални размери: 264x80x200 см.                                                                                                                                    

2. Ски - тренажор:                                                                                         

Пласмасови части: LLD PE (полиетилен за използване при външни условия ) 

Метални части: Галванизирана стоманена, обработка против ръжда, 

полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура.                                              

Минимални размери: 100x45x150 см. 

Тегло: 45 кг.                                                                                                               

3. Вертикален кардио-тренажор за един човек:                                   

Пласмасови части: LLD PE (полиетилен за използване при външни условия ) 

Метални части: Галванизирана стоманена, обработка против ръжда, полировка, прахово 

покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура.                                                                 

Минимални размери: 110x60x120 см. 

 

 


